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जेव्हा तिन्ही मलंु मोठी झाली, 
िेव्हा त्ांच््ा िडिलांनी, फ्रैं क ्ांनी 
विचार केला, “कदाचचि माझ््ा मलुांना 
शिेकरी व्हा्च ेनाही. त्ांना स्ििःला 
कळा्ला हिं की त्ांना का् करा्ची 
इच्छा आहे.” 



त्ानंिर लगेचच त्ांनी आपला सगळ््ाि 
मोठा मलुगा गॅरीला बोलािलं, आणि म्हटलं, 
"गॅरी, माझं म्हििं ऐक. आिा िुझी शाळा 
संपली आहे. मी िुला जगभर प्रिास करण््ासाठी 
एक िर्ष सटु्टी देि आहे. मला बघा्चं आहे की 
िुला कोि व्हा्चं आहे.”

गॅरी ओरिला, “व्िा! भारीच! एक िर्ाषची 
सटु्टी! ककिी चांगली गोष्ट आहे, मी लगेच 
जाईन.”

त्ाची आई म्हिाली, “थांब,मी िुझ््ासाठी 
कापिाच््ा दोन वपशव््ा ि्ार केल््ा आहेि. 
एकाि मी एक बतन्न, एक शटष, आणि काही
मोजे आणि दसुऱ््ाि पोळ््ा, पनीर, आणि जॅम 
ठेिला आहे. एका िर्ाषनंिर जेव्हा िू परि ्ेशील 
िेव्हा ्ा दोन वपशव््ा परि घेऊन ्े, कारि मी 
त्ा मोठ््ा कष्टाने शशिल््ा आहेि.''

गॅरी म्हिाला, "अच्छा! आई,बाबा आणि
माझ््ा भािांनो!”



गॅरी लगेच तनघनू गेला. एक वपशिी 
त्ाच््ा िाव््ा खांद््ािर आणि दसुरी 
त्ाच््ा उजव््ा खांद््ािर. गॅरी ्ाआधी 
एिढा खुश कधी नव्हिा. आिा त्ाला गहू 
आधीपेक्षा अचधक वपिळा, घास जास्ि हहरिा 
आणि आकाश आधीपेक्षा अचधक तनळे हदसि 
होिे. पि दोन हदिसानंिर त्ाचं सगळं 
खािं संपलं. आिा गॅरी भकेुला होिा.मग 
त्ाने आप आपल््ाला म्हिाला, “बघ, 
उन्हाळा आहे आणि ऊनही खूप पिि आहे. 
मी काही केक खरेदी करण््ासाठी माझं 
बतन्न विकून टाकिो.”



दोन आठिड््ाप्िं गॅरीने क्रीम रोल
खाल्ले. मग त्ाने आपला शटष, आपले 
मोजे आणि आपल््ा वपशव््ा विकल््ा.

जेव्हा त्ाच ेसगळं काही विकलं गेलं,
िेव्हा त्ाने काही करण््ाचा तनिष्  घेिला,
पि त्ाने शिेाि काम केलं नाही. अरे 
नको! शिेािलं काम फार मेहनिीचं काम 
आहे.

गॅरी एका धमषशाळेि गेला आणि त्ाने 
आपल््ा ग्राहकांच ेमन रमिण््ासाठी 
आपल््ा सरेुल आणि बलंुद आिाजाि गािी 
गात्ली.



त्ाने खूप चांगलं गा्ल््ामळेु आणि 
िो एक चांगला मलुगा होिा, म्हिून त्ाला 
अनेक लग्नाि आणि पाटींमध््े आमंत्रिि 
केले गेले.

गॅरीला ्ाि एिढी मजा आली की
त्ाला िेळ कसा गेला हेच कळलं नाही.

एक हदिस,  गॅरीने बतघिलं की त्ाच््ा  
शटाषला भोकं पिली होिी आणि त्ाच््ा 
मोज्ांच ेफक्ि काहीच धागे उरले होिे. 

िेव्हा गॅरीने आप आपल््ाला म्हटले, 
“आिा घरी जाण््ाची िेळ आली आहे, 
्ाशशिा् मला घर सोिून जिळजिळ एक
िर्ष होऊन गेले आहे.”



जेव्हा िो घरी परि आला, िेव्हा त्ाची आई 
त्ाला भेटण््ासाठी धािि आली. 

"गॅरी, माझ््ा बाळा, िू फाटलेले कपि ेघािले 
आहे. आणि कोिीिरी िुझ््ा मजबिू वपशव््ा पि 
चोरल््ा आहेि.”

गॅरी ज़ोराि हसला, “नाही, आई, मी वपशव््ा
विकून टाकल््ा.”

"काश िुम्हाला कळलं असिं की मी ककिी छान 
िेळ घालिला. मी श्जथे जाई तिथं लोक मला गािं 
गाण््ाची फरमाइश करि. ऐका! मी एक गािं पि 
शलहलं आहे.िे मी िुम्हांला ऐकििो.”

पि िेव्हाच त्ाच ेििील म्हिाल,े “िू गािं 
नंिर गा, आिा आम्हांला हा घास सखुिा्चा आहे.”



त्ा रािी अंथरुिािर 
झोपल््ािर, फ्रैं क आपल््ा पतनीला 
म्हिाला, “आपला गॅरी तनश्वचिपिे 
एक चांगला गा्क आहे, िो 
शिेकरी होऊ इश्च्छि नाही. 
उद््ा मी गे्रगला जग प्रिासाला 
पाठिेन. मग आपि बघ ू्ा िो 
का् करिो िे.”



जेव्हा आईने गे्रगला त्ाच््ा दोन वपशव््ा 
हदल््ा, िेव्हा त्ाने पाहहलं आणि म्हटल,ं “त्ा 
गॅरीच््ा वपशव््ांपेक्षा त्ा छोट््ा आहेि, िू मला 
अजून एक तिसरी वपशिी पि दे.”

त्ाच््ा आईने विास सोिला, पि तिने अजून 
एक तिसरी वपशिी शशिली.

गे्रगने चककि होऊन म्हटलं, “पि ही वपशिी िर 
ररकामी आहे.”

"अच्छा, गे्रग!" आई म्हिाली, “िुला नेहमी
दसुऱ््ापेक्षा अचधक हिे असिे. ठीक आहे,
िू काही काजू-बदाम घेऊन जा.”



गे्रग लगेचच घरािून तनघाला, एक वपशिी 
त्ाने िाव््ा खांद््ािर, दसुरी त्ाच््ा उजव््ा 
खांद््ािर आणि तिसरी गळ््ाि अिकिली.

एखाद््ा शहराि प्रिेश करण््ा आधी, गे्रग 
फूलं िोिून त्ांचा गुच्छ ि्ार करि असे 
आणि आपल््ा गलोलने पक्षी मारि असे.

मग त्ाने िे विकून एक चौथी वपशिी 
खरेदी केली.



दहा हदिसानंिर, रस्त्ािर, गे्रगने 
पक्षी,कपड,े केक, खेळिी आणि हत्ारांनी 
भरलेली आपल््ा सिष नव््ा वपशव््ा 
ठेिण््ासाठी एक हािगािी खरेदी केली.

जसा िो एखाद््ा गािाि जाई, 
सगळ््ा महहला धािि ्ेि, 
“िुमच््ाजिळ सईु-दोरा आहे का? पसु्िक 
आहे का? हुक आहे का? झािू आहे का?

आणि हो, त्रबलकुल! गे्रग
आपल््ाजिळ सगळं सामान ठेिि असे.



गे्रगने सिषकाही सामान आपल््ा 
पंचिीस गोण््ांमध््े ठेिलं आणि त्ा 
आपल््ा गािीिर लादल््ा. त्ाच््ा 
उरलेल््ा दोन वपशव््ा त्ाच ेगाढि 
िाहि असे. गे्रग इिका व््ग्र होिा की 
त्ाला िेळ कसा गेला हे कळलेच 
नाही. आपल््ा आई-िडिलांना सोिून 
त्ाच ेएक िर्ष एका चटुकीसरशी
संपले.





त्ाची आई ओरिली, “बघा आपला
देखो गे्रग परि आला आहे! फ्रैं क, आपला 
मलुगा परि आला आहे! जरा त्ाच््ा
सगळ््ा वपशव््ा बघ, तनश्वचिपिे
त्ाच््ाकि ेिे फािि ेपि असेल ज्ाची 
िुला गरज आहे.”

ग्रेग म्हिाला, “नक्कीच माझ््ाजिळ 
िे फािि ेआहे. पि त्ाची ककंमि सहा 
िॉलर आहे.”

त्ाच ेििील फ्रैं क म्हिाले, “सहा 
िॉलर? चल आज रािीच््ा िुझ््ा
जेििाचा िेिढाच खचष ्ेईल. पि आधी 
इकि े्े आणि गा् दहुा्ला मदि कर.”



त्ा रािी अंथरुिािर, फ्रैं कने
आपल््ा पतनीला म्हटले, “आपला 
गे्रग एक चांगला व््ापारी होईल, 
चला चांगलं झालं की त्ाला शिेकरी 
व्हा्चं नाही. उद््ा जॉजषला जगभर 
प्रिास करण््ासाठी तनघेल आणि 
आपि मग बघ.ू”



आणि दसुऱ््ा हदिशी,जॉजष घर
सोिून तनघाला. एक वपशिी त्ाच््ा
िाव््ा खांद््ािर, दसुरी उजव््ा
खांद््ािर होिी.

िो एक चांगला हदिस होिा आणि 
चालिांना जॉजष शशट्टी िाजिि होिा.

लिकरच त्ाला एक शिेकरी 
भेटला,ज्ाने म्हटले, “िू खूप भाग््िान 
आहे की िुझ््ाजिळ कफरण््ासाठी िेळ 
आहे. मला िर दपुारी जेिा्ला सदु्धा 
िेळ शमळि नाही. कारि त्ािेळी मला 
शिे नांगरा्चं असिं.”



जॉजष म्हिाला, “माझ््ाजिळ दोन 
मािसांना परेुल एिढं अन्न आहे, आपि 
िाटून घेऊ शकिो. मग मी िुम्हांला 
मदि करेन. अशाप्रकारे मी शिेकऱ््ाच े
काम पि शशकू शकेल.”

जेव्हा त्ांच ेजेिि झाले िवे्हा 
शिेकरी जॉजषला आपल््ा घरी घेऊन 
गेला आणि त्ाने त्ाची ररकामी वपशिी 
पाि आणि मासाने भरून टाकली.



मग जॉजष पढेु गेला. संध््ाकाळी 
त्ाने मदिीसाठी कोिीिरी रिि 
आिाज देि आहे. हे ऐकल.ं िो एक
म्हािारा मािूस होिा, जो एका खड्िाि 
पिला होिा.

जॉजषने तिररि त्ाला बाहेर काढले 
आणि आपल््ा वपशिीिले कपि ेत्ाला 
घाला्ला हदले. जॉजष म्हिाला, “जर 
िुम्ही कपि ेबदलले नाही िर थंिी 
िाजेल.”



शिेकऱ््ाने कपि ेबदलल््ानंिर 
जॉजषला म्हटले,

“जर मी आजारी पिलो िरी फारसे 
काही त्रबघिले नसिे कारि मला 
जिीबटुीने बरं कसं करा्चं माहहि 
आहे.जर िुला हिं असेल िर मी िुला
जिीबटुी ओळखा्ला आणि त्ापासनू 
और्धे करा्ला शशकिेन. मग त्ा 
और्धांनी िू िुझी वपशिी भरू शकिो.”



जॉजषच ेहदिस असेच जाि होिे. िो नेहमी 
लोकांना देि असे आणि लोक पि त्ाला देि 
असि. म्हिून त्ाची एक वपशिी नेहमी ररकामी 
असे आणि एक नेहमी भरलेली असे.

जाजष एिढ््ा साऱ््ा गोष्टी शशकला की 
लिकरच एक िर्ष तनघनू गेले. आणि जाहीर 
आहे जेव्हा घरी गेला िेव्हा त्ाच््ा साऱ््ा 
वपशव््ा भेटिस्िूनी भरलेल््ा होत्ा.



िेव्हा फ्रैं क आपल््ा पतनीला म्हिाला:
“बघ वप्र्े! आपि ककिी भाग््िान 

आहोि की आपली तिन्ही मलंु चांगली  
आहेि – गॅरीचा णखसा नेहमी ररकामा असे,
पि त्ाच ेमन नेहमी गाण््ांनी भरलेले 
असिे. एक हदिस िो नक्की मोठा गा्क 
होईल.

गे्रग नेहमी खूप व््ग्र असिो,िो
आळशी नाही आणि एक सफल व््ापरी
होईल.

आणि आिा जॉजषकि ेबघ. िो एक
चांगल््ा ि्ार शिेासारखा आहे. िो नेहमी 
घेण््ासाठी ि्ार असिो आणि देण््ासाठी 
सदु्धा ि्ार असिो आणि ्ाचा अथष आहे 
की िो एक खरा शिेकरी होईल.”

समाप्ि


